CLASSICS
A mix of our classic and
favourite dishes selected from
home and away.
DUCK BREAST (400 g)

beetroot and vanilla purée,
new potatoes with dill, caramelized
apple, Calvados sauce

Zł52.00

PORK SCHNITZEL (450 g)

mashed potatoes, red cabbage salad

Zł38.00

FISH & CHIPS (400 g)

beer-battered fillet of cod,
home-made chips, peas,
tartare sauce

Zł45.00

SALMON & NORI (410 g)

potato spring roll, pickled carrot,
wasabi mayonnaise, teriyaki
sauce, sesame

Zł55.00

ROGAN JoSH CURRY (450 g)
basmati rice, coriander, mint
with vegetables Zł40.00
with chicken Zł44.00
with prawns Zł49.00

GRILLED PLATES

BURGERS

Choose from our favourite
meat & fish dishes, all grilled
to your liking. It`s served
with fries (150 g) and one
sauce of your choice (40 g).
Tell us how would you like
it to be cooked?

Our burgers are made of high
quality seasoned beef.
We serve our burgers with fries
(150 g) and Coleslaw (80 g)
or mixed salad (one of your
choice). Tell us how would you
like your burger to be cooked?

CORN – FED CHICKEN BREAST
(200 g)
Zł25.00

CLASSIC BURGER (350 g)

SIRLOIN (220-250 g)
Zł55.00
RIB EYE (220-250 g)
Zł69.00
T-BONE (400-450 g)
Zł80.00
BEEF TENDERLOIN (180-200 g)
Zł88.00
SALMON FILLET (180-200 g)
Zł35.00
SAUCES

pepper
gorgonzola
red wine
garlic-herb butter

tomato, pickled cucumber, onion,
lettuce, remoulade sauce

Zł33.00

CHEESEBURGER (370 g)

cheddar, tomato, pickled
cucumber, onion, lettuce,
BBQ sauce

Zł36.00

JALAPEÑO BURGER (400 g)

jalapeño, cheddar, tomato, pickled
cucumber, onion, lettuce, mexican
sauce

Zł38.00

VEGE BURGER (300 g)

grilled Portobello, tomato,
pickled cucumber, onion, lettuce,
honey-balsamic sauce

Zł30.00

HAWAIIAN STYLE BURGER (400 g)
grilled pineapple, bacon, cheddar
cheese, onion, lettuce, BBQ sauce

Zł38.00

SIDES
FRENCH FRIES
Zł7.00
POTATO WEDGES
Zł7.00
BABY NEW POTATOES
Zł7.00
BASMATI RICE
Zł7.00
COLESLAW
Zł7.00
MIXED SALAD
Zł7.00
STEAMED VEGETABLES
Zł7.00
GRILLED VEGETABLES
Zł7.00

DESSERTS
Take your time, sit back, relax,
& indulge in one of our
delicious desserts – or ask for
our trio of desserts – we’ve got
something for everyone.
APPLE PIE (230 g)

with crumble and vanilla ice cream

Zł18.00

LEMON TART (180 g)

Italian meringue / mint sauce

Zł18.00

COFFEE MERINGUE (200 g)
pistachio cream / cherry purée

Zł18.00

CHOCOLATE BROWNIE
(220 g)

with salty caramel and Pecan nuts

Zł18.00

SELECTION OF HOMEMADE
ICE CREAMS
Zł5.00 / scoop (40 g)
SELECTION OF HOMEMADE
SORBETS
Zł5.00 / scoop (40 g)
dessert trio (200 g)

compose your own tasting set
consisting of three selected cakes
and ice cream

Zł24,00

WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE
(200 g)

SELECTION OF CHEESE (400 g)

Zł20.00

Zł35.00

dark chocolate mousse / vanilla
sauce

red onion chutney, balsamic
reduction, grapes and walnuts

Dear Guests, for group of 8 people or more, 10% service charge will be added to your bill. All prices include VAT.
We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Visa Electron.

PRZYSTAWKI

MAKARONY

Rozpocznij posiłek
od smacznej przekąski
lub wybierz kilka i podziel się
z przyjaciółmi.

Do każdego makaronu
dodajemy parmezan.
Możesz wybrać makaron
Penne, Fusilli lub Spaghetti.
CARBONARA (400 g)

TATAR WOŁOWY (120 g)

polędwica wołowa, chrupiące
boczniaki, ogórek kiszony, szalotka

Zł35,00

chorizo, białe wino, czosnek, chili,
rukola, grzanki ziołowe

Zł45,00

ŁOSOŚ WĘDZONY
NA ZIMNO (200 g)

chrupiące warzywa, mus buraczany,
koperek, dressing chrzanowy

Zł37,00

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia

Zł24,00

PARMA (500 g)

sos pomidorowy, mozzarella, szynka
parmeńska, rukola

BOLOGNESE (450 g)

wołowina, sos pomidorowy

Zł35,00

mus z koziego sera, figi, salsa z granatów
i pestek dyni, emulsja balsamiczna

Naszą pizzę przygotowujemy
na bazie mąki z Włoch
i wypiekamy w szamotowym
piecu. Możesz również
stworzyć pizzę według
własnego pomysłu.
MARGHERITA (400 g)

Zł25,00

Zł28,00

MIX KREWETEK (200 g)

Zł35,00

sos pomidorowy, bazylia, oliwa

ziemniak confit, kwaśna śmietana,
salsa pomidorowa z pestkami dyni
i ziołami

Zł26,00

boczek, jajko, śmietana

NEAPOLITANA (350 g)

ŚLEDŹ HOLENDERSKI (150 g)

TARTA ZE SZPINAKIEM
(160 g)

PIZZA

Zł29,00

CAPRICCIOSA (500 g)

ODBIERZ SAM LUB POCZEKAJ.
ROOM SERVICE
DOPASOWANY DO CIEBIE
A może wypróbujesz naszą
usługę Take-in? Wybierz z menu,
a następnie zadzwoń do nas (-343),
aby złożyć zamówienie. Gdy będzie
gotowe, zadzwonimy do Ciebie.
Odbiór osobisty jest bezpłatny
w godzinach otwarcia restauracji.
Możemy również dostarczyć
zamówienie do Twojego pokoju
w ramach standardowej opłaty room
service charge – 15,00 PLN, 24h/7.

sos pomidorowy, mozzarella, szynka,
pieczarki

Zł29,00

SKOMPONUJ WŁASNĄ PIZZĘ

cebula, czosnek, chili, papryka, ananas,
pieczarki, pomidor, oliwki, rukola

Zł3,00 / składnik

szynka, ser pleśniowy, spianata,
szynka parmeńska, boczek, chorizo,
krewetki

Zł6,00 / składnik

DANIA KLASYCZNE
Kombinacja naszych
klasycznych i ulubionych dań
z kraju i zagranicy.
PIERŚ KACZKI (400 g)

purée buraczane z wanilią,
młode ziemniaki z koperkiem,
karmelizowane jabłko, sos Calvados

Zł52,00

KOTLET SCHABOWY (450 g)
purée ziemniaczane, surówka
z czerwonej kapusty

Zł38,00

DANIA Z GRILLA
Wybór naszych ulubionych
mięs i ryb, grillowanych tak,
jak lubisz. Serwujemy je
z frytkami (150 g) i wybranym
sosem (40 g). Powiedz nam,
jaki jest Twój ulubiony stopień
ich wysmażenia.
PIERŚ KURCZAKA
KUKURYDZIANEGO (200 g)
Zł25,00
ROSTBEF (220-250 g)
Zł55,00

DORSZ W PIWNEJ PANIERCE
(400 g)

ANTRYKOT (220-250 g)
Zł69,00

Zł45,00

T-BONE (400-450 g)
Zł80,00

domowe frytki, groszek, sos tatarski

ŁOSOŚ W NORI (410 g)

ziemniaczany spring roll,
marynowana marchewka, majonez
wasabi, sos teriyaki, sezam

Zł55,00

CURRY ROGAN JOSH (450 g)
ryż basmati, kolendra, mięta
z warzywami Zł40,00
z kurczakiem Zł44,00
z krewetkami Zł49,00

POLĘDWICA (180-200 g)
Zł88,00
ŁOSOŚ (180-200 g)
Zł35,00
SOSY

pieprzowy
gorgonzola
czerwone wino
masło czosnkowo-ziołowe

BURGERY
Nasze burgery przygotowujemy
z wysokiej jakości sezonowanej
wołowiny. Serwujemy je
z frytkami (150 g) oraz sałatką
Coleslaw (80 g) lub mixem
sałat (do wyboru). Powiedz
nam, jaki jest Twój ulubiony
stopień wysmażenia burgera.
KLASYCZNY BURGER WOŁOWY
(350 g)

pomidor, ogórek konserwowy, cebula,
sałata, sos remulada

Zł33,00

CHEESEBURGER (370 g)

cheddar, pomidor, ogórek
konserwowy, cebula, sałata,
sos BBQ

Zł36,00

JALAPEÑO BURGER (400 g)
papryczki jalapeño, cheddar,
pomidor, ogórek konserwowy,
cebula, sałata, sos meksykański

Zł38,00

VEGE BURGER (300 g)

grillowane Portobello, pomidor,
ogórek konserwowy, cebula, sałata,
sos miodowo-balsamiczny

Zł30,00

STARTERS

PASTA

Ease yourself in with a tasty
plate or pick a few to share
with friends.

PIZZA

Each pasta contains parmesan.
You may choose Penne, Fusilli
or Spaghetti pasta.
CARBONARA (400 g)

BEEF TARTARE (120 g)

pancetta, egg, cream

beef tenderloin, crispy oyster
mushroom, pickled cucumber,
shallots

Zł35.00

MARGHERITA (400 g)

NEAPOLITANA (350 g)

Zł35.00

tomato sauce, bazil, olive oil

Zł25.00

DUTCH HERRING FILLET
(150 g)

potato confit, sour cream, tomatoes,
herbs and pumpkin seeds salsa

Zł28.00

SPINACH TART (160 g)

goat cheese mousse, figs,
pomegranate and pumpkin seed
salsa, balsamico

BOLOGNESE (450 g)
beef, tomato sauce

Zł35.00

MIX OF Prawns (200 g)

chorizo, white wine, garlic, chili,
rocket, herb croutons

Zł45.00

HOME-MADE SMOKED SALMON
(200 g)

crunchy vegetables, beetroot mousse,
dill, horseradish dressing

Zł37.00

tomato sauce, mozzarella, basil

Zł24.00

PARMA (500 g)

tomato sauce, mozzarella, Parma
ham, rocket

Zł29.00

CAPRICCIOSA (500 g)

TAKE-IN OR WAIT
IN.ROOM SERVICE
TO SUIT YOU

Zł26.00

Our pizza is made of Italian
flour and is baked in
a chamotte oven. You may
also compose pizza according
to your own idea.

Why not try our Take-in
service?
Choose from the menu then
ring us (-343) to place your
order and when it’s ready
we’ll give you a call. It’s free
to collect from our restaurant
during opening hours or we
still offer traditional room
service for a charge of 15.00
PLN, 24h/7.

tomato sauce, mozzarella, ham,
mushroom

Zł29.00

BUILD YOUR OWN PIZZA

onion, garlic, chili, pepper, pineapple,
mushroom, tomato, olives, rocket

Zł3.00 / topping

ham, blue cheese, spianata, parma
ham, becon, chorizo, prawns

Zł6.00 / topping

BURGER HAWAJSKI (400 g)

ZUPY
Nasze smaczne i zdrowe zupy
powstają na bazie bulionu
według autorskiej receptury
Szefa Kuchni.
KREM Z POMIDORA (220 g)

mozzarella, pesto, oliwa z oliwek

Zł21,00

ZUPA RAMEN (270 g)

makaron udon, warzywa,
pieczarki, jajko

Zł22,00

z kaczką Zł26,00
z krewetkami Zł27,00

ŻUREK (290 g)

biała kiełbasa, jajko w koszulce,
majeranek

Zł22,00

ZUPA DNIA (250 g)
Zł21,00

KANAPKI
Nasze kanapki serwujemy
z frytkami (150 g) oraz sałatką
Coleslaw (80 g) lub mixem
sałat (do wyboru).
KANAPKA KLUBOWA (240 g)
pełnoziarniste tosty, kurczak, boczek,
jajko, pomidor, sałata, czerwona cebula,
majonez

Zł28,00

CIABATTA (260 g)

pomidor, mozzarella, pesto, rukola

Zł26,00

Zł29,00

ser brie, chutney z czerwonej cebuli,
orzechy włoskie, suszone pomidory,
rukola

Zł27,00

Nasze super świeże sałatki
to doskonała alternatywa
stanowiąca smaczny, lżejszy
i zdrowy wybór.
SAŁATKA Z ŁOSOSIEM (260 g)

pomidorki koktajlowe, cytrusy, rukola,
oliwki, miodowy winegret

Zł37,00

SAŁATKA Z SZYNKĄ
PARMEŃSKĄ (260 g)

mix sałat, melon, rzodkiewka,
orzechy włoskie, grissini, winegret
balsamiczny

Zł35,00

BAGIETKA (260 g)

łosoś wędzony, awokado, pomidor,
roszponka, majonez chrzanowy

BAJGIEL (280 g)

SAŁATKA CEZAR (260 g)

sałata rzymska, dressing Cezar, płatki
parmezanu, grzanki
z grillowanymi Portobello Zł27,00
z kurczakiem Zł32,00
z krewetkami Zł37,00

SAŁATKA GRECKA (360 g)

ser feta, oliwki, pomidor, ogórek,
papryka, czerwona cebula, sałata
rzymska, winegret

Zł32,00
Dostępne 24 godziny na dobę –

Odpowiednie dla wegetarian –

grillowany ananas, bekon, ser
cheddar, cebula, sałata, sos BBQ

SAŁATKI

Zdrowa opcja – Poproś obsługę o informacje o alergenach

Zł38,00

DODATKI
FRYTKI
Zł7,00
OPIEKANE ZIEMNIAKI
Zł7,00
MŁODE ZIEMNIAKI
Zł7,00
RYŻ BASMATI
Zł7,00
COLESLAW
Zł7,00
MIX SAŁAT
Zł7,00
WARZYWA NA PARZE
Zł7,00
WARZYWA GRILLOWANE
Zł7,00

DESERY
Usiądź, zrelaksuj się i rozkoszuj
smakiem jednego z naszych
przepysznych deserów – lub
poproś o nasze deserowe trio
– mamy coś dla każdego.
SZARLOTKA (230 g)

na ciepło pod kruszonką z lodami
waniliowymi

Zł18,00

TARTA CYTRYNOWA (180 g)

włoska beza / sos miętowy

Zł18,00

ze słonym karmelem i orzechami
pekan

Zł18,00

WYBÓR DOMOWYCH LODÓW
Zł5,00 / gałka (40 g)
WYBÓR DOMOWYCH SORBETÓW
Zł5,00 / gałka (40 g)
DESEROWE TRIO (200 g)

skomponuj własny zestaw
degustacyjny złożony z trzech
wybranych ciast i lodów

BEZA KAWOWA (200 g)
Zł18,00

DESKA SERÓW (400 g)

SERNIK Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ
(200 g)

Mus z gorzkiej czekolady / sos waniliowy

SANDWICHES

Our delicious and healthy
soups are made of a broth
prepared on the basis of the
special Chef’s recipe.

We serve our sandwiches
with fries (150 g) and Coleslaw
(80 g) or mixed salad
(one of your choice).

TOMATO CREAM (220 g)

CLUB SANDWICH (240 g)

SALADS
Our super fresh salads are
the perfect alternative for
a scrumptious, lighter and
healthy choice.

BROWNIE (220 g)

Zł24,00

krem pistacjowy / purée z wiśni

SOUPS

chutney z czerwonej cebuli, redukcja
balsamiczna, winogrona i orzechy
włoskie

mozzarella, pesto, olive oil

Zł21.00

udon noodles, vegetables,
mushrooms, egg

smoked salmon, avocado, tomato,
lamb’s lettuce, horseradish
mayonnaise

Zł29,00

BAGEL (280 g)

brie, cranberry, red onion chutney,
walnut, sun-dried tomatoes, rocket

Zł27.00

Zł35,00

mixed – leafs, melon, radish, walnuts,
grissini, balsamic vinaigrette

CAESAR SALAD (260 g)

cos lettuce, Caesar dressing,
parmesan, croutons
with grilled Portobello Zł27.00
with chicken Zł32.00
with prawns Zł37.00

GREEK SALAD (360 g)

feta cheese, olives, tomato,
cucumber, pepper, red onion,
cos lettuce, vinaigrette

Zł32,00

Zł20,00

Szanowni Państwo, przy grupie liczącej 8 osób lub więcej, zostanie doliczona opłata serwisowa w wysokości
10% wartości Państwa rachunku. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Akceptujemy karty: Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Maestro, Visa Electron.

Zł37.00

Zł35.00

BAGUETTE (260 g)

white sausage, poached egg, marjoram

SOUP OF THE DAY (250 g)
Zł21.00

PARMA HAM SALAD (260 g)

Zł26.00

with duck Zł26.00
with prawns Zł27.00

Zł22,00

CIABATTA (260 g)

tomato, mozzarella, pesto, rocket

Zł22.00

„ŻUREK” SOUR FLOUR SOUP
(290 g)

cherry tomatoes, citrus, rocket, olives,
honey vinaigrette

Zł28.00

RAMEN SOUP (270 g)

SALAD WITH SALMON (260 g)

whole grain toasts, chicken, bacon, egg,
tomato, lettuce, red onion, mayonnaise

Available 24/7 –

Suitable for vegetarians –

Healthy choice – Ask staff for allergy details

